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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Дисципліна “Розміщення продуктивних сил зарубіжних країн” є 
однією складовою навчального плану загальнонаукової та професій-
ної підготовки бакалаврів економічного профілю.

Мета вивчення курсу — здобути знання з теоретико-методоло-
гічних засад і світових тенденцій розміщення продуктивних сил, 
а також сформувати практичні навички з аналізу та оцінки те-
риторіальної організації виробництва різних країн на сучасному 
етапі.

Програма   передбачає розв’язання таких завдань:
 • вивчення теоретичних положень щодо розміщення продуктив-

них сил зарубіжних країн;
 • дослідження найважливіших передумов розміщення продуктив-

них сил;
 • вивчення основних форм розміщення виробництва в різних краї-

нах світу;
 • з’ясування основних закономірностей і сучасних світових тен-

денцій розвитку продуктивних сил;
 • вивчення основних показників, що характеризують економічний 

і соціальний розвиток регіонів;
 • розкриття шляхів розв’язання економічних і соціальних про-

блем.
Актуальність питань теорії та практики розміщення продуктив-

них сил на сучасному етапі зумовлюється повсюдним переходом до 
принципів ринкової економіки, поглибленням світового поділу пра-
ці, посиленням процесів інтернаціоналізації виробництва.

Студенти денної форми навчання у процесі вивчення дисциплі-
ни повинні підготувати реферат за однією з наведених у програмі 
тем.

Студенти заочної форми навчання після опрацювання програмно-
го матеріалу повинні виконати контрольну роботу, варіант якої ма-
ють узгодити з викладачем.

Для підсумкового контролю знань у програмі наводяться питання 
для самоконтролю.



4

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“РОЗМІЩЕННЯ  ПРОДУКТИВНИХ  СИЛ 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН”

№ 
пор.

Назва змістових модулів і тем 

змістовий модуль 1. теоретичні основи розміщення 
продуктивних сил

1 Теоретико-методологічні основи розміщення 
продуктивних сил

2 Теорії і концепції розміщення продуктивних сил

змістовий модуль 2. загальні умови розміщення 
продуктивних сил

� Природно-ресурсний потенціал території та його 
економічна оцінка 

4 Розміщення продуктивних сил і екологічна безпека

5 Найголовніші чинники розміщення продуктивних сил

6 Людський чинник у розміщенні продуктивних сил. 
Населення світу та його розміщення

7 Міжнародний поділ праці як матеріальна база 
розміщення продуктивних сил

змістовий модуль 3. Особливості розміщення 
продуктивних сил зарубіжних країн

8 Світове господарство: сутність, структура, тенденції 
розвитку

9 Розміщення продуктивних сил індустріальних 
(промислово розвинених) країн з ринковою економікою

10 Розміщення продуктивних сил країн, що розвиваються

11 Розміщення продуктивних сил країн з перехідною 
економікою

Разом годин: 54
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“РОЗМІЩЕННЯ  ПРОДУКТИВНИХ  СИЛ 
ЗАРУБІЖНИХ  КРАЇН”

змістовий модуль 1. теоретичні основи розміщення  
продуктивних сил

Тема 1. Теоретико-методологічні основи розміщення 
продуктивних сил

Предмет, об’єкт і завдання курсу. Зв’язок курсу з іншими навчаль-
ними дисциплінами: економічною теорією, галузевими економіками, 
географією, економікою природокористування, демографією, статис-
тикою.

Методологічні питання розміщення продуктивних сил. Основні 
категорії та поняття. Закони, закономірності та принципи розміщен-
ня продуктивних сил.

Література [2; 11, с. 1�–20, �2–�5; 21]

Тема 2. Теорії і концепції розміщення продуктивних сил
Сутність наукових напрямів “географічний детермінізм” та “енвай-

ронменталізм”. Теорія “кліматичних оптимумів” Е. Гантингтона. 
Моделі розміщення галузей господарства І. Тюнена, А. Вебера, 

А. Гетнера, А. Льоша, В. Кристалера, У. Ізарда.
Сучасні концепції розміщення продуктивних сил.

Література [2; 11, с. 120–127; 14; 16; 19–21]

змістовий модуль 2. загальні умови розміщення продуктивних 
сил

Тема 3. Природно-ресурсний потенціал території  
та його економічна оцінка

Поняття природно-ресурсного потенціалу. Класифікації та роз-
міщення природних ресурсів. Кількісна і якісна оцінка природних 
ресурсів. 

Характеристика природно-ресурсного потенціалу окремих регіонів.
Ресурсозбереження як основний напрям використання природ-

них ресурсів. Раціональне природокористування. 
Література [7; 11, с. 66–79; 2�]
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Тема 4. Розміщення продуктивних сил і екологічна безпека
Поняття екологічної безпеки та екологічного ризику. Екологіч-

ний потенціал території  та його оцінка. Екологічно небезпечні ви-
робництва, їх розміщення, розвиток і вплив на довкілля. Вимоги до 
розміщення потенційно екологічно небезпечних виробництв. 

Глобальний характер  екологічних проблем та основні напрями їх 
вирішення. 

Література [2, с. 1�9–151; 7; 11, с. 117–120]

Тема 5. Найголовніші чинники розміщення продуктивних сил
Сутність чинників, що визначають розміщення продуктивних 

сил.
Найголовніші чинники: сировинний, паливно-енергетичний, вод-

ний, трудовий, споживчий, транспортний, екологічний, науково-тех-
нічного прогресу та ринкової кон’юнктури. 

Література [2 с. 1�–�6; 7, с. 2�4–291; 11, с. 96–120]

Тема 6. Людський чинник у розміщенні продуктивних сил. 
Населення світу та його розміщення

Населення та його роль у розвитку і територіальній організації ви-
робництва.

Чисельність населення, його статевовікова структура. Особли-
вості динаміки та густоти населення в різних регіонах. 

Міграція населення, її види. Міжнародна трудова міграція.
Національне та міжнародне регулювання міграційних процесів. 

Література [6 с. 157–169; 10, с. �2�–�49; 11, с. 79–86, 105–107]

Тема 7. Міжнародний поділ праці як матеріальна база 
розміщення продуктивних сил

Сутність міжнародного поділу праці та чинники впливу на нього.
Міжнародна спеціалізація та кооперація в міжнародному поділі 

праці. Показники, що характеризують участь країни в міжнародному 
поділі праці.

Сучасні тенденції в розвитку міжнародного поділу праці.
Література [6, с. 9–18; 10, с. �0–�9]
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змістовий модуль 3. Особливості розміщення продуктивних 
сил зарубіжних країн

Тема 8. Світове господарство: сутність, структура, 
тенденції розвитку

Сутність світового господарства та етапи його розвитку.
Тенденції та проблеми розвитку світової економіки на межі XX–

XXI ст.
Типологія країн світу. Особливості економічного розвитку індус-

тріальних (промислово розвинених) країн з ринковою економікою;  
країн, що розвиваються; країн з перехідною економікою.

Регіональна структура світового господарства.
Література [1, с. 78–88; 6, с. 18–20; 

9, с. 40�–408; 10, с. 4�–59]

Тема 9. Розміщення продуктивних сил індустріальних  
(промислово розвинених) країн з ринковою 
економікою 

Промислово розвинені країни та їх роль у світовій економіці. Ха-
рактеристика природно-ресурсного потенціалу, населення та еконо-
мічного розвитку розвинених країн: США; Європейського Союзу; 
Японії.

Основні чинники та особливості розміщення продуктивних сил 
розвинених країн.

Література [2, с. 26–�6, 48–79; 27, с. 9–107, 
260–282, �05–�71]

Тема 10.  Розміщення продуктивних сил країн, що 
розвиваються

Місце країн, що розвиваються, у світовій економіці.
Основні стратегічні цілі соціально-економічного розвитку.
Природно-ресурсний потенціал. Населення. Особливості струк-

тури економіки. Зовнішньоекономічні зв’язки. Рекреація і туризм. 
Основні чинники розміщення продуктивних сил.

Література [10, с. 49–56, 82–92; 27, с. 172–229]
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Тема 11. Розміщення продуктивних сил країн з перехідною 
економікою 

Місце країн з перехідною економікою у світовому господарстві. 
Нерівномірність соціально-економічного розвитку окремих країн. 

Характеристика природно-ресурсного потенціалу. Демографічні 
особливості.

Найважливіші чинники впливу на розміщення продуктивних 
сил.

Зовнішньоекономічні зв’язки.
Література [2, с. 151–17�; 10, с. 55–59, 92–106; 

22; 24; 27, с. 127–172]

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ  (РЕФЕРАТІВ)

 1. Основні теоретичні питання курсу “Розміщення продуктивних 
сил зарубіжних країн”.

 2. Найважливіші закони розміщення продуктивних сил.
 �. Принципи розміщення продуктивних сил.
 4. Чинники розміщення продуктивних сил і механізм їх дії.
 5. Теорії та концепції розміщення продуктивних сил.
 6. Сутність природно-ресурсного потенціалу території та його еко-

номічна оцінка.
 7. Роль природних чинників у розміщенні виробництва.
 8. Трудоресурсний потенціал території та його роль у розміщенні 

виробництва.
 9. Екологічний чинник у розміщенні виробництва.
10. Глобальний характер екологічних проблем та основні напрями їх 

вирішення.
11. Сутність і характеристика основних чинників розміщення про-

дуктивних сил.
12. Населення та його роль у розвитку і територіальній організації 

виробництва.
1�. Особливості динаміки, структури та природного приросту насе-

лення світу та окремих країн.
14. Основні риси територіального розміщення населення світу.
15. Сучасні тенденції міжнародної трудової мігріції.
16. Національне та міжнародне регулювання міграційних процесів.
17. Світове господарство та стан його розвитку.
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18. Тенденції та проблеми розвитку світової економіки на межі XX–
XXI ст.

19. Особливості розвитку індустріальних (промислово розвинених) 
країн.

20. Характеристика соціально-економічного розвитку країн, що роз-
виваються.

21. Особливості соціально-економічного розвитку країн з перехід-
ною економікою.

22. Регіональна структура світового господарства.
2�. Сутність міжнародного поділу праці та чинники впливу на нього.
24. Аналіз участі країни в міжнародному поділі праці (на прикладі 

конкретної країни).
25. Розміщення продуктивних сил країн Західної Європи.
26. Розміщення продуктивних сил країн Північної Європи.
27. Розміщення продуктивних сил країн Південної Європи.
28. Розміщення продуктивних сил країн Східної Європи.
29. Розміщення продуктивних сил країн Північної та Центральної 

Азії.
�0. Розміщення продуктивних сил країн Південно-Західної Азії.
�1. Розміщення продуктивних сил країн Південної Азії.
�2. Розміщення продуктивних сил країн Північної Америки.
��. Розміщення продуктивних сил країн Латинської Америки.
�4. Розміщення продуктивних сил країн Північної Африки.
�5. Розміщення продуктивних сил  Австралії.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Предмет і завдання дисципліни “Розміщення продуктивних сил 
зарубіжних країн”.

 2. Поняття “продуктивні сили”, їх елементи. 
 �. Сутність економічних законів, їх об’єктивний характер.
 4. Економічні закони, на яких базується розміщення продуктивних 

сил.
 5. Сутність принципів розміщення продуктивних сил. Основні 

прин ципи.
 6. Сутність чинників розміщення продуктивних сил. Основні гру-

пи чинників.
 7. Основні методи аналізу розміщення продуктивних сил.
 8. Сутність системного аналізу.
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 9. Зміст моделей розміщення продуктивних сил І. Тюнсна, А. Вебе-
ра, А. Льоша.

10. Сутність поняття “природно-ресурсний потенціал території”, 
його риси.

11. Класифікація природних ресурсів.
12. Основні підходи до економічної оцінки природних ресурсів.
1�. Ресурсозбереження та раціональне природокористування.
14. Поняття екологічної безпеки та екологічного ризику.
15. Глобальний характер екологічних проблем.
16. Основні напрями вирішення екологічних проблем у процесі роз-

міщення виробництва.
17. Сутність основних груп чинників розміщення продуктивних 

сил.
18. Ринкова кон’юнктура як чинник розміщення продуктивних сил.
19. Населення та його роль у розвитку та територіальній організації 

виробництва.
20. Особливості динаміки та відтворення населення в окремих краї-

нах світу.
21. Міжнародна трудова міграція: сутність, причини, наслідки.
22. Сучасні тенденції міжнародної трудової міграції.
2�. Сутність та етапи розвитку світового господарства.
24. Сучасні тенденції розвитку світової економіки.
25. Типологія країн світу.
26. Характеристика економічного розвитку індустріальних (промис-

лово розвинених) країн з ринковою економікою.
27. Особливості країн, що розвиваються.
28. Характеристика соціально-економічного розвитку країн з пере-

хідною економікою.
29. Регіональна структура світового господарства.
�0. Основні сучасні проблеми розвитку світового господарства.
�1. Сутність процесу міжнародного поділу праці.
�2. Чинники впливу на становлення міжнародного поділу праці.
��. Сучасні чинники поглиблення територіального поділу праці.
�4. Процес міжнародної спеціалізації країн.
�5. Приклади міжнародної спеціалізації країн і їх вплив на роз-

міщення виробництва.
�6. Сутність міжнародної кооперації, її зв’язок з розміщенням ви-

робництва.
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�7. Моделі міжнародної виробничої кооперації згідно з ЄЕК ООН.
�8. Показники “експортна квота” та “коефіцієнт міжнародного поді-

лу праці” і методика їх обчислення.
�9. Показник “коефіцієнт порівняльних переваг” та алгоритм його 

розрахунку.
40. Сутність та умови виникнення міжнародних корпорацій.
41. Форми міжнародних корпорацій — транснаціональні та багато-

національні.
42. Характеристика основних чинників розміщення виробництва за 

кордоном: розміщення ринків збуту, доступ до дешевих ресурсів, 
придбання власності.

4�. Сучасні риси міжнародних корпорацій та їх вплив на розміщен-
ня виробництва.

44. Сутність концепцій “географічний детермінізм” та “енвайрон-
менталізм”.

45. Основні риси природно-ресурсного потенціалу територій.
46. Оцінка природно-ресурсного потенціалу країн Західної Європи.
47. Забезпечення природними та трудовими ресурсами країн Півден-

ної Європи.
48. Особливості розміщення продуктивних сил малих розвинених 

країн Європи.
49. Спільне та відмінне в господарстві Швейцарії та Австрії.
50. Спільні риси та відмінності в господарстві Бельгії та Нідерлан-

дів.
51. Загальна характеристика природно-ресурсного потенціалу країн 

Азії.
52. Фактори, що визначають територіальну структуру окремих країн 

Азії (за вибором).
5�. Особливості розміщення промисловості в окремих країнах Азії 

(за вибором).
54. Основні чинники та особливості розміщення продуктивних сил 

Африки.
55. Вимоги до розміщення екологічно небезпечних виробництв.
56. Характеристика природно-ресурсного потенціалу США.
57. Основні сучасні тенденції розміщення найважливіших галузей 

промисловості США.
58. Особливості розміщення продуктивних сил Японії.
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59. Пріоритетні чинники та особливості розміщення виробництва 
розвинених країн.

60. Особливості розміщення продуктивних сил країн з перехідною 
економікою.
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